Bewonersvereniging

W h e r e d ij k

Financieel jaarverslag 2019

Hieronder bieden wij u het financieel jaarverslag van de Bewonersvereniging Wheredijk
aan. Door middel van dit verslag legt het bestuur rekening en verantwoording af over het
door de penningmeester namens het bestuur gevoerde financiële beheer en de
administratie daarvan. Het verslag betreft het boekjaar 2018 en de begroting voor 2019.

Uitgaven
Begroting 2018

Werkelijk 2018

Begroting 2019

Bankkosten

€

128,00

€

122,87

€

128,00

Administratiekosten

€

75,00

€

0,00

€

50,00

Webhosting

€

39,00

€

39,00

€

39,00

Ledenvergaderingen

€

60,00

€

99,80

€

115,00

Presentatiekosten

€

0,00

€

23,99

€

15,00

Juridisch advies

€

2.000,00

€

0,00

€

2.000,00

Teambuilding bestuur

€

0,00

€

0,00

€

400,00

€

2.302,00

€

285,66

€

2.747,00

Totaal

Inkomsten
Begroting 2018

Werkelijk 2018

Begroting 2019

Contributie

€

1.175,00

€

980,00

€

2.350,00

Overige inkomsten

€

0,00

€

0,00

€

0,00

€

1.175,00

€

980,00

€

2.350,00

Banksaldo op 1 januari 2018

€

2.571,03

Inkomsten minus uitgaven 2018

€

694,34

€

3.265,37

Totaal

Winst/verlies

Banksaldo op 31 december 2018

Meer informatie?
Voor het uitgebreide financiële overzicht van onze penningmeester verwijzen
wij u naar onze website: www.bvwheredijk.nl
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Toelichting
Begrippen:
• Bankkosten:

De kosten die de bank aan ons doorberekend voor het uitvoeren van de
administratieve handelingen met betrekking tot ons betalingsverkeer.
• Administratiekosten: De kosten die de vereniging moet maken om haar administratie te kunnen
voeren. Denk daarbij aan het kopen van printerinkt, postzegels, papier, etc.
• Webhosting:
Het bedrag dat wij jaarlijks aan een provider betalen om de website in de
lucht te houden.
• Ledenvergaderingen: De kosten die wij moeten maken om de zaal te huren voor de vergaderingen
In het Triton gebouw en u te voorzien van een kopje koffie.
• Presentatiekosten:
De kosten die we maken voor het kopen van een bloemetje bij het afscheid
van een bestuurslid bijvoorbeeld.
• Juridisch advies:
De kosten die een advocatenkantoor declareert als wij juridisch advies
advies hebben ingewonnen. .
• Teambuilding:
De kosten voor een reeks gezamenlijke activiteiten om de onderlinge
samenwerking en efficiëntie van het bestuur naar een hoger niveau te tillen.
• Contributie;
Het bedrag dat de leden jaarlijks betalen voor het lidmaatschap van de
Bewonersvereniging Wheredijk.
Verantwoording uitgaven 2018
Zoals u uit bovenstaand overzicht kunt opmaken zijn de uitgaven in 2018 ruim binnen de begroting
gebleven. De oorzaak daarvan is grotendeels het gevolg van het feit dat wij in 2018 nog geen gebruik
hebben hoeven maken van het begrote bedrag voor juridisch advies. Dat wordt mogelijk een ander
verhaal in 2019.
De overschrijding van het gebudgetteerde bedrag voor de ledenvergaderingen is het gevolg van de
noodzaak om meer keren de leden bij elkaar te roepen als gevolg van ontwikkelingen, die bij het
begroten niet waren voorzien.
De niet begrote presentatiekosten van € 23,99 zijn voornamelijk besteed aan een bloemetje bij het
afscheid van Marianne Berkhouwer als lid van het bestuur.
Verantwoording inkomsten 2019
Bij het afsluiten van het boekjaar 2018 is gebleken dat niet alle leden de voor 2018 verschuldigde
contributie hadden voldaan. De penningmeester heeft de betreffende personen hieraan herinnert, We
vertrouwen er op dat de nabetaling ervan in het boekjaar 2019 kan worden bijgeboekt.
Verantwoording begroting 2019
De begroting voor 2019 is voornamelijk tot stand gekomen met gebruik van de ervaringen van de
voorafgaande jaren. Nieuw in de begroting is de post voor de teambuilding voor het bestuur.
Het afgelopen jaar is gebleken dat het van groot belang is dat wij als bestuur op een professionele en
effectieve wijze het overleg met de verschillende instanties kunnen voeren. Naar onze mening hebben
wij dat naar eer en geweten en binnen ons vermogen gedaan. We zijn echter van mening dat, zeker in
de komende onderhandelingen over de details van de komende dijkverbetering met HHNK en de
gemeente, nog meer een beroep zal worden gedaan op onze kennis en kunde en vooral op ons
vermogen om als een eenheid te kunnen functioneren. Om dit naar een hoger niveau te kunnen tillen
hebben we besloten om de nodige middelen te begroten om dat mogelijk te maken.
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